
Precision Parts and Modules

VAKMANSCHAP IN
FIJNMECHANISCHE PRODUCTIE

IMPA Precision produceert fijnmechanische onderdelen met hoge nauwkeurigheid 
en hoge afwerkingsgraad op basis van klant-specifieke vraagstukken. Onze hoofdzaak is kleine aantallen 

op een efficiënte manier verspanen, nauwkeurig werken en de doorlooptijd zo kort mogelijk houden.

Voor meer informatie kijk op: 

www.impa-precision.com

http://impa-precision.com/


Disciplines

Complexiteit en Nauwkeurigheid

Bel voor vrijblijvend advies: 0492 47 71 75

Wij zijn gespecialiseerd in het bewerken van diverse soorten staal, aluminium, 
rvs, titaan, nikkel legeringen (zoals inconel), brons, koper legeringen en andere 
hoogwaardige materialen. Wij produceren zowel enkelstuks als seriematig werk. 
Wij vervaardigen uw product door middel van 3- en 5-assig frezen, draaien 
met aangedreven gereedschappen, draadvonken en onze nieuwste aanwinst 
erosievonken (elektrochemische erosie). 

Daarnaast voeren we werkzaamheden uit als: boren, zagen, microstralen, afbramen 
en graveren. Wij maken gebruik van diverse automatiseringsvormen zoals een 
robotcel voor het beladen van twee 5-assige freesmachines. Zo kunnen wij snel en
continue produceren tegen scherpe prijzen, met een zo kort mogelijke doorlooptijd.

Door een up-to-date machinepark inclusief meetkamer, in combinatie met een team 
van vakbekwame en gedreven mensen zijn we in staat hoge nauwkeurigheden te
realiseren. Naast dat wij uw gewenste product realiseren kunnen wij kritisch met u
meedenken ten aanzien van de maakbaarheid van het product, warmte- en 
oppervlakte behandelingen.

De producten die wij vervaardigen varïeren
van groot tot klein en van gangbaar tot zeer complex

WIJ STAAN VOOR KWALITEIT 



Machines en Productieomgeving

Wij vervaardigen uw product met behulp van ons complete machinepark. Wij kunnen 
3- en 5-assig frezen, draaien met aangedreven gereedschappen, draadvonken en 
erosievonken (PECM). Daarnaast voeren we ook werkzaamheden uit zoals: boren, 
zagen, afbramen en graveren. De productieruimte waarin wij werken is volledig 
geklimatiseerd. Daarnaast is er een speciaal ingerichte ruimte voor het afbramen en 
reinigen van producten. 

FREZEN:
o.a. Staal, Aluminium, RVS, Titanium, Nikkel legeringen, Brons, Messing, Kunststof
BMO TI50 ROBOTCEL (BELADING 2X DMU60)
DMG DMU 60 EVO (2x)
DMG DMU 40 EVO 
DMG CMX 800 V
DMG DMC 635 V
FIRST MCV-300
        

DRAAIEN: 
o.a. Staal, Aluminium, RVS, Titanium, 
Nikkel legeringen, Brons, Messing, kunststof
DMG CTX 500 ALPHA + subspindel + stafaanvoer
DMG CTX 500 ALPHA + stafaanvoer
DMG CLX 350
DMG CTX 310

DRAADVONKEN: 
o.a. Staal, Aluminium, RVS, Titanium, 
Nikkel legeringen, Brons, Messing
AGIECHARMILLES CUT 30 P (3x)
AGIECHARMILLES CUT 600 E
AGIECHARMILLES DRILL 11
HITACHI H-CUT 203 M/AWF

EROSIEVONKEN:
o.a. Staal, RVS, Titanium, Nikkel legeringen 
PEM600

METEN: 
MITUTOYO 3D-MEETMACHINE CRYSTA+ M 544
MITUTOYO HOOGTEMETER LH 600

COMPLEET & UP-TO-DATE



UW PARTNER IN UW PROCES

Part of Prodim GroupIMPA Precision
Buitendijk 3
5705 CD, Helmond (NL)
T:  +31 (0)492 47 71 75
info@impa-precision.com

Voor meer informatie kijk op: 

www.impa-precision.com

Materiaalkennis

Met ons machinepark zijn wij in staat om staal, aluminium, RVS, Titaan, Nikkel 
legeringen, brons, messing, kunststof en andere materialen te bewerken. Tevens 
kunnen wij klanten begeleiden in het ontwerpproces, om de juiste materialen qua 
maakbaarheid te kiezen.

Bewerking en Programmering

• Zowel enkel stuks als seriematig werk
• Complexiteit / Nauwkeurigheid
• Hoge afwerkingsgraad
• Vakmanschap
• Korte doorlooptijden
• Betrouwbare levertijden

• 3- en 5-assig frezen
• Draaien met aangedreven gereedschap
• Draadvonken
• Erosievonken (PECM)
• Boren, vlakslijpen, afbramen, honen en meer

• Solidworks 3D CAD
• Programmering aan de machine
• OneCNC
• Mastercam

Voordelen op een rijtje

https://www.prodim-systems.com
mailto:info%40impa-precision.com?subject=
http://impa-precision.com/
https://www.certipedia.com/certificates/SZ+24102283?locale=en

